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NAVN: ROLLE: FORKORTELSE: TILSTEDE: 

SIGMUND ALHAUG Leder SA  JA 
GEIR RØNNING Nestleder GR JA 
GRO BRITT SKARSETH Sekretær GBS JA 
IVAR HORDNES Kasserer IH JA 
LINE LØW Leder sportskomiteen LL JA 
HÅVARD STORLI Leder redaksjonskomiteen HS NEI 
MARCUS SMESTAD Leder ABU-komiteen MS JA 
VERONIKA OLIJNYK Leder arrangementskomiteen VO JA 
GEIR BØYUM Media/medlemsansvarlig GB NEI 

  CECILIE ISAKSEN                           Trekkhundprøveansvarlig             CI                           NEI 
 
Sak Tekst 

80/22 Oppfølging av saker fra styremøte 22.08.22 

 

-NSHKs lover:  

Lovene ble oppdatert på årsmøtet i 2018 ihht NKKs gjeldende lovmal, men ble den gang ikke 

sendt til godkjenning av NKK. Siden har lovene blitt endret på årsmøtene i 2019, 2021 og 

2022. 

Endringene som ble gjort i 2019 gjaldt §3-4, Punkt i); hvem som skal velges på årsmøtet. 

Intensjonen med forslaget var å redusere antall personer på valg ved årsmøtene, men siden 

lovteksten nå er uklar på dette, har valgkomiteen fortsatt å innstille alle medlemmer til alle 

komiteene. 

Som praksisen er i dag ser ikke styret behovet for egne valgte varamedlemmer, siden styret er 

på hele 10 medlemmer og komiteene er fulltallige. Hvis et styremedlem melder frafall, og det 

skal behandles en sak som er viktig for det medlemmets komité, kan vedkommende sende et 

komitémedlem som vara. 

Vi setter opp som sak på et senere styremøte hvorvidt styret bør sende inn et nytt forslag til 

neste årsmøte angående dette. 

Nå sender IH inn til NKK det som årsmøtet har besluttet, og vi avventer NKKs svar. 

IH sender lovene til NKK denne uken. 

 

-Til info: Årsmøtesak 6.10 er sendt til NKK som vil ta saken opp på NKUs (Nordisk Kennel 

Union) møte i oktober.  

 

-Styret beslutter å forandre navn fra komité til arbeidsgruppe på følgende: Arbeidsgruppe for 

dyrevelferd, Arbeidsgruppe for langdistanse og Arbeidsgruppe for kløvmerke/kløvturer. Dette 

for å skille arbeidsgruppene som styret har oppnevnt fra de årsmøtevalgte komiteene. 

 

-Kløvmerke/kløvturer, oppnevne arbeidsgruppe: 

Dette er under arbeid.  

 

-Eventuell engelsk oversettelse av Rasekompendiet?  

SA har snakket med SPK ved Agneta Hörnlund m. fl. Det er SPK som har rettighetene til 

innholdet i kompendiet. De har nå skrevet om/oppdatert dommerkompendiet/rasekompendiet i 

Sverige. SPK er også interessert i å få kompendiet oversatt til engelsk. SA tar kontakt med 

Agneta igjen og diskuterer saken nærmere.  

 



-Engelsk oversettelse av deler av NSHKs hjemmeside. Hva bør oversettes? Og hvem gjør 

jobben?  

MS forsøkte å legge en side inn i google translate, og resultatet var ikke dårlig. MS vil 

kontrollere funksjonen på flere sider, og hvis det virker ok, snakker GBS med webmaster om 

å få funksjonen på vår hjemmeside, slik at de som ønsker det selv kan få teksten oversatt fra 

norsk til engelsk.  

 

- Invitere NKKs DUK- og aspirantdommere til hundekjøringsaktiviteter:  

MS har skrevet et utkast til brev til DUK (dommerutdanningskomitéen). Det må inn noen 

formaliteter i brevet, og det må signeres av NSHKs leder, sekretær og leder i ABU. MS 

reviderer noen småting og sender ut på nytt for godkjenning av styret, før forslaget sendes til 

DUK.  

 

-Premie fra NSHK til SH-spann på Finnmarksløpet/VM 2023? 

Hvis det blir nok renrasete spann fra de ulike landene, blir det medaljer i klassene. (det er 

kriterier fra IFSS på antall /10 deltagere fra 5 nasjoner må til for at det blir egen klasse) Da 

avventer vi om det blir premiering/medaljer fra Finnmarksløpet, men hvis det ikke blir det, vil 

NSHK gi en premie, f.eks. en samekniv.  

 

81/22 Høstsamlingen 

Vi har valgt å ikke ha foredrag på høstsamlingen. Vi ønsker heller å lage en webinarserie med 

aktuelle temaer som kan komme alle medlemmene i landet til gode. Dette settes opp som eget 

punkt på neste møte.  

Invitasjonen til høstsamlingen er ute.  

Det er bestilt telt til 100 personer med varme, lys, bord og benker. Dette settes opp på 

torsdagen, og vi har det hele helgen. Vi har derfor økt startkontingentene på løpet noe for å få 

inn litt av pengene vi legger ut.  

Det blir spleisekurs og passeringstrening under samlingen.  

VO får tillatelse av styret til å anskaffe plastkasser med lokk til Arrangementkomiteens 

rekvisiter som nå er lagret i pappesker.  

GB er DVK under samlingen. 

LL foreslår en fin premie som loddes ut på startnummer, dog ikke like dyr som på 

vintersamlingen. Dette blir vedtatt.  

VO har tillatt en som selger strikkeplagg/potegensere etc å ha stand på samlingen.  

 

82/22 Retningslinjer for hvilke utstillinger som skal godkjennes av NSHK   

 

«Dommerforeningen» anbefaler ikke at en skal gi tillatelse til alle mulige utstillinger. LL 

sjekker deres anbefalinger.  Det er tidligere skrevet noen retningslinjer som gjelder NSHK. 

NKKs system er nytt i år, og nå kommer søknadene om å få ha med rasen på utstillinger hele 

året, i motsetning til tidligere hvor alle søknadene kom samlet en gang i året. Hvis en ikke 

svarer innen 14 dager blir en utstilling automatisk godkjent. MS tar opp dette med 

retningslinjer for godkjenning av utstillinger i ABU og kommer tilbake til saken på neste 

styremøte.  

 

83/22 Oppsummering fra første møte i Arbeidsgruppen for dyrevelferd v/LL 

 

De hadde første møte i gruppen i forrige uke, og skal ha neste møte førstkommende onsdag. 

Det som ble diskutert var:  

1) Hvordan legge opp vårt eget DVK-kurs.  

2) Hjemmesiden: Egen fane som skal hete dyrevelferd.  
3) Holdningsskapende arbeid  

4) Avlsstrategi /vår klubbs strategi. Det vil bli en høringsprosess angående dette hos ABU og 

styret, pluss invitere oppdrettere som har holdt på en stund og som kan komme med forslag til 



strategi. (Vi må ligge i forkant så vi fremstår som en seriøs organisasjon før pålegg blir tredd 

ned over hodet på oss. NSHK bør kunne være et rådgivende organ for Mattilsynet etc.) 

Alt vil bli presentert for styret før det postes på hjemmesiden. 

 

84/22 WSA-oppdateringer v/LL 

Ingen fra NSHK hadde anledning til å reise på generalforsamlingen i WSA. Samarbeidet 

mellom IFSS og WSA skal fortsette i 2 år til. De har åpnet for at IFSS arrangerer LD-VM 

også for registrerte polarhunder (Finnmarksløpet 2023). Yakutian laika er tatt inn i systemet 

som en ny registrert polarhund i samme klasse som malamute, grønlandshund og samojed. 

Har vi nytte av WSA i NSHK? Det er en diskusjon vi kan ta opp senere.  

NSHK har betalt medlemskap for inneværende mesterskapsperiode.  

 

85/22 Ny arbeidsplattform for styret? v/ HS 

Går ut inntil videre 

 

86/22 NSHKs nettside v/HS 

Går ut inntil videre 

 

87/22 Eventuelt 

 

-Oslo dog show 18-20/11-22. VO melder oss på raseparaden. Har lagt ut på fb (og 

hjemmesiden) at det trengs folk på standen.  

 

-Angående HS: Styret godkjenner at redaktøren i Huskybladet kan være permanent vikar for 

HS i styret, ettersom HS går på kveldsskole når vi har styremøter og er forhindret fra å 

komme. GBS ber HS snakke med redaktøren, og høre om hun er villig til å ta på seg 

oppgaven. HS må også informere resten av redaksjonen.  

 

-Angående oppdatert rasestandard som nylig kom på e-post fra NKK: Minimumshøyden for 

rasen er bl.a. senket, og sporer er anbefalt fjernet. (Sistnevnte strider mot norsk lov.) Vi bør 

svare standardkomiteen hva vi mener om dette, og MS og LL tar kommunikasjon på e-post 

angående dette.  

 
 
 


